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18. melléklet 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
 
1. Az ajánlatkérő neve és címe:  
Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 
1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
 

Ajánlattevő jelen eljárás keretében az alábbi tervezési munkákra, „2010. évi 
távhővezeték-tervezés VI.” tekintetében: 

 

I. részajánlat 
 

1. XIII. Dráva u. 7-9. P001992 (54-4-7160) jelű és XIII. Pannónia u. 110-118. P001988 
(54-4-7150) jelű fogyasztók DN125-ös és DN100-as bekötővezetékének felújításához 
engedélyezési és kiviteli tervek készítése az A005842 (54-2-02100) jelű aknától az 
A005841 (43-2-2110) jelű aknáig DN125-ös, az A005841 jelű akna és a 43-2-02112 
jelű elágazási pont, valamint a P001988 jelű fogyasztó között DN80-as, a 43-2-02112 
és a P001992 jelű fogyasztó között pedig DN50-es, 2-szeresen erősített szigetelésű 
előreszigetelt vezetékkel, a jelenlegi nyomvonal módosításával a virágoskert 
kikerülésével, összesen 165 nyvfm hosszban. 

 
2. III. Ágoston u. 4-16. P001170 jelű fogyasztó bekötővezetékének felújításához 

engedélyezési és kiviteli tervek készítése az A004095 (55-2-0150) jelű aknától új 
nyomvonalon, DN100-as 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, 
továbbá a volt kapcsolt épületeinek primeresített szekunder bekötővezetékeinek 
felújítása, az A004095 (55-2-0150) jelű aknától az Ágoston u. 3. P003471 jelű 
fogyasztóig, valamint az A004090 (55-2-0130) jelű aknától az Ágoston u. 1. P003472 
fogyasztóig DN40-es, 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, 
összesen kb. 115 nyvfm hosszban. 

 
3. III. Huszti út 21. P001872 jelű fogyasztó és volt kapcsolt épületeinek primeresített 

szekunder vezetékeinek felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése az 
A004017 (74-2-3100) jelű aknától a 74-2-31104 jelű csaltakozási pontig, a Huszti út 
21., a Zab u. 10-16. P003474, illetve a Selyemfonó u. 2. P001930 jelű fogyasztók új 
bekötővezetékeinek erről a vezetékről történő lekötésével együtt, DN50-DN125-ös, 2-
szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékekkel, összesen kb. 188 nyvfm 
hosszban. 

 
4. III. Huszti út 37. P001927 jelű fogyasztó és volt kapcsolt épületeinek primeresített 

szekunder vezetékeinek felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése az 
A003982 (74-2-2010) jelű aknától a Huszti út 37., a Búza u. 16-26. P003479, a Búza 
u. 28-32. P003480, a Harang u. 2-16. P003481, és a Harang u. 1. P004609 jelű 
fogyasztók irányába, DN25-DN125-ös, 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt 
vezetékekkel, összesen kb. 440 nyvfm hosszban. 

 
5. XIII. Gyöngyösi u. 18. P001690 jelű fogyasztó bekötővezetékének és a XIII. 

Gyöngyösi u. 24-28. P003430 jelű volt kapcsolt épületének primeresített szekunder 
vezetékének felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése az A005421 (58-
2-3260) jelű aknától, DN50-DN65-ös, 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt 
vezetékekkel, összesen kb. 138 nyvfm hosszban. 
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6. XIII. Gidófalvy Lajos u. 9-15. P001392 és XIII. Gidófalvy u. 29-31. P001415 jelű 

fogyasztók, és volt kapcsolt épületeiknek primeresített szekunder 
bekötővezetékeiknek felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése az 
A005949 (68-2-50203) jelű aknától a P001392 jelű fogyasztóig DN65-ös, a Gidófalvy 
u. 33-35. (P003436), a Gidófalvy u. 25-27. (P003437), a Gidófalvy u. 1-7. (P003434), 
és a P001415 jelű fogyasztókig DN65-DN100-as, valamint az A005947 (68-2-5000) 
jelű aknától a P003435 jelű fogyasztóig DN65-ös, 2-szeresen erősített szigetelésű 
előreszigetelt vezetékekkel, összesen kb. 355 nyvfm hosszban. 

 
7. XIII. Szegedi út 10-12. P001831 jelű fogyasztó bekötővezetékének és a XIII. Béke út 

5-7. P003403 jelű volt kapcsolt épületének primeresített szekunder vezetékének 
felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése az A005705 (58-2-5250) jelű 
aknától, DN50-DN100-as, 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt 
vezetékekkel, összesen kb. 75 nyvfm hosszban. 

 
II. részajánlat 
 
1. XVIII. Szentlőrinc stny. DN250-es elosztóvezeték felújításához engedélyezési és 

kiviteli tervek készítése az A002528 (35-2-0320) és az A002529 (35-2-0330) jelű 
aknák közötti szakaszon, DN150-es 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt 
vezetékkel, 55 nyvfm hosszban. 
 

2. XV. Nádastó park 16-20. P003547 (52-4-8340) jelű fogyasztó DN100/180-as 
anyaghibás Isoplus bekötővezetékének felújításához engedélyezési és kiviteli tervek 
készítése az A006840 (52-2-30207) jelű elágazási ponttól a hőközpontig, DN40-es 2-
szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, kb. 63 nyvfm hosszban. 

 
3. XIX. Vécsey u. 11-15. P002030 (59-4-8530) jelű fogyasztó DN65-ös 

bekötővezetékének felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése az 
A002165 (59-2-4760) jelű aknától a hőközpontig, DN32-es 2-szeresen erősített 
szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, kb. 42 nyvfm hosszban. 

 
4. XIX. Klapka u. 2-12. P001820 (59-4-8260) jelű fogyasztó DN80-ös 

bekötővezetékének felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése új 
nyomvonalon, az A002181 (59-2-5600) jelű akna és az A002182 (59-2-4720) jelű 
akna közötti DN150-es vezetékről lecsatlakozva egy új műtárgy építésével, DN65-es 
2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, kb. 95 nyvfm hosszban. 

 
5. XV. Drégelyvár u. 1-5. P002635 jelű fogyasztó DN100-as primeresített szekunder 

bekötővezetékének felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése a 
Drégelyvár u. 7-11. P001141 jelű fogyasztó DN125-ös bekötővezetékéről lekötve, 
DN65-ös 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel 155 nyvfm 
hosszban. 

 
6. XV. Erdőkerülő u. 18-24. P003303 jelű fogyasztó DN80-as primeresített szekunder 

bekötővezetékének felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése az 
A006734 (52-2-3850) jelű aknából lekötve, DN65-ös 2-szeresen erősített szigetelésű 
előreszigetelt vezetékkel 70 nyvfm hosszban. 

 
7. XV.Páskom park 13. P000784 és XV. Páskom park 25. P000785 jelű fogyasztók, és 

volt kapcsolt épületeiknek primeresített szekunder bekötővezetékeiknek felújításához 
engedélyezési és kiviteli tervek készítése az A006704 (52-2-2040) jelű aknától a 
Páskom park 6-12. (P003450), a Páskom park 14-20. (P003451), a Páskom park 21-
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24. (P003452), és a Páskom park 26-31. (P003454) jelű fogyasztókig DN32-DN80-
as, 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékekkel, összesen kb. 270 
nyvfm hosszban. 

 
8. XV. Zsókavár u. 29-39. P003455 jelű fogyasztó DN100-as primeresített szekunder 

bekötővezetékének, és a XV. Legénybíró u. 5-17. P000732 jelű fogyasztó DN100-as 
bekötővezetékének felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése az A (52-
2-2760) jelű aknából lekötve, DN65-DN100-as 2-szeresen erősített szigetelésű 
előreszigetelt vezetékkel, összesen 68 nyvfm hosszban. 

 
9. XV.Páskomliget u.58.P000934 jelű fogyasztó és volt kapcsolt épületeinek 

primeresített szekunder bekötővezetékeiknek felújításához engedélyezési és kiviteli 
tervek készítése az A006883 (52-2-0250) jelű aknától a XV.Páskomliget u.56 
(P003447), és a P000934 jelű fogyasztókig, illetve a A018084 (52-00252) jelű aknáig 
DN32-DN65-ös, 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékekkel, 
összesen kb. 93 nyvfm hosszban. 

 
10. XVII.Pesti u.157. P001715 jelű fogyasztó és volt kapcsolt épületeinek primeresített 

szekunder bekötővezetékeiknek felújításához engedélyezési és kiviteli tervek 
készítése az A007045 (71-2-2410) jelű aknától a XVII.Pesti u.161. P003178, a 
XVII.Pesti u.153.P003179, a XVII.Pesti u.149.P003180, és a O001715 jelű 
fogyasztókig DN50-DN100-as, 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt 
vezetékekkel, összesen kb. 260 nyvfm hosszban. 

 
11. IX.Ifjúmunkás u.26. P001612 jelű fogyasztó és volt kapcsolt épületeinek primeresített 

szekunder bekötővezetékeiknek felújításához engedélyezési és kiviteli tervek 
készítése az A003134 (33-2-4410) jelű aknától az  IX.Ifjúmunkás u.24. P003377, és a 
P001612 jelű fogyasztók felé, az A003135 (33-2-4420) jelű aknától az Ifjúmunkás 
u.28. P003376 jelű fogyasztóig DN40-DN50-ös, 2-szeresen erősített szigetelésű 
előreszigetelt vezetékekkel, összesen kb. 110 nyvfm hosszban. 

 
12. IX.Napfény u.22. (P000153) jelű fogyasztó és volt kapcsolt épületeinek primeresített 

szekunder bekötővezetékeiknek felújításához engedélyezési és kiviteli tervek 
készítése az A003570 (33-2-3595) jelű aknától a Napfény u.20. P003535,  a Napfény 
u. 24. P003534, a Távíró u. 22. P003537, a Távíró u. 24. P003536, a Távíró u. 26. 
P003538, és a P000153 jelű fogyasztókig DN25-DN50-ös, 2-szeresen erősített 
szigetelésű előreszigetelt vezetékekkel, összesen kb. 240 nyvfm hosszban. 

 
13. X. Farkasalma u. 5-7. P004399 jelű fogyasztó DN150-es primeresített szekunder 

bekötővezetékének felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése az 
A002495 (34-2-4290) jelű aknából lekötve, DN65-ös 2-szeresen erősített szigetelésű 
előreszigetelt vezetékkel 40 nyvfm hosszban. 

 
III. részajánlat 

 
1. XI. Mohai úti DN400-as gerincvezeték felújításához engedélyezési és kiviteli tervek 

készítése az A000901 (23-2-01055) és az A000906 (23-2-3615) jelű akna közötti 
szakaszon, a Mohai út 49/a-51/b (P000531), a Mohai út 53/a-55/b (P000532), a 
Mérnök u. 37/a-37/d (P00579), és a Mérnök u. 28-34. (P000420) jelű fogyasztók 
bekötővezetékeivel és a bekötővezetékeken lévő szerelvények cseréjével együtt, a 
gerincvezetéken 1-szeresen, a bekötővezetékeken 2-szeresen erősített szigetelésű 
előreszigetelt vezetékkel összesen 475 nyvfm hosszban. 
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2. XI. Etele úti DN300-as gerincvezeték felújítás I. ütem hátralévő szakaszához 
engedélyezési és kiviteli tervek készítése az A000704 (23-2-3405) és az A000491 
(23-2-4060) jelű akna közötti szakaszon, az Etele út 60/a-66/b (P000501, P000502), 
az Etele út 58-60 (P002318), és az Etele út 54/a-58/a (P004422) jelű fogyasztó 
bekötővezetékével együtt, 1-szeresen, illetve 2-szeresen erősített szigetelésű, 
előreszigetelt vezetékekkel összesen 570 nyvfm hosszban. 
 

3. XI. Bukarest u. 8-10. P000013 (25-4-8810) jelű fogyasztó DN80-as 
bekötővezetékének felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése az 
A000644 (25-2-2720) jelű aknától az épület falsíkjáig, DN50-es 2-szeresen erősített 
szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, kb. 25 nyvfm hosszban. 
 

4. XI. Hengermalom út 43. P003067 (21-8-9995) jelű fogyasztó DN200-as 
bekötővezetékének felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése az 
A001470 (21-2-0019) és az A001471 (21-2-0028) jelű aknák közötti szakaszon, 
DN100-es 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, kb. 25 nyvfm 
hosszban, a 21-2-0028 jelű akna elbontásával. 

 

 
IV. részajánlat 

 

 
1. XI. Gazdagréti tér 3. volt kapcsolt épületeinek primeresített szekunder 

bekötővezetékeinek felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése az 
A001455 (11-2-0440) jelű aknától a Gazdagréti tér 1. P003610 jelű fogyasztóig 
DN40-es, a Gazdagréti tér 4. P003612, a Gazdagréti tér 5. P003611, és a Gazdagréti 
tér 6. P003613,  jelű fogyasztókig DN25-DN50-es 2-szeresen erősített szigetelésű 
előreszigetelt vezetékkel, összesen 320 nyvfm hosszban. 

 
2. XI. Nagyszeben tér 2. P002061 jelű fogyasztó volt kapcsolt épületeinek primeresített 

szekunder bekötővezetékeinek felújításához engedélyezési és kiviteli tervek 
készítése az A015757 (11-2-2455) jelű lecsatlakozási ponttól a Nagyszeben tér 1. 
P003525, a Rétköz u. 2. P003526, a Rétköz u. 4. P003527, és a Rétköz u. 6. 
P003528 jelű fogyasztókig DN32-DN65-ös 2-szeresen erősített szigetelésű 
előreszigetelt vezetékkel, összesen 310 nyvfm hosszban. 

 
3. XI. Allende park 18. P000874 jelű fogyasztó bekötővezetékének és volt kapcsolt 

épületeinek primeresített szekunder bekötővezetékeinek felújításához engedélyezési 
és kiviteli tervek készítése az A000292 (23-2-3595) jelű aknától az Allende park 19. 
P003506, az Allende park 1-8. P003511, az Allende park 17. P003507, az Allende 
park 14-16. P003508, az Allende park 13. P003509, az Allende park 9-12. P003510, 
és a P000874 jelű fogyasztókig DN40-DN100-as 2-szeresen erősített szigetelésű 
előreszigetelt vezetékkel, összesen 340 nyvfm hosszban. 

 
4. XX. Török F. u. I. sz. tömbhőközpont volt kapcsolt épületeinek primeresített 

szekunder bekötővezetékeinek felújításához engedélyezési és kiviteli tervek 
készítése az A017164 (37-2-04097) jelű aknától a Török F. u. 2-8. P003220 jelű 
fogyasztóig DN32-es, az A017156 (37-2-04100) jelű aknától a Török F. u. 10-16. 
P003219 jelű fogyasztóig DN40-es, az A017155 (37-2-041001) jelű aknától a Hársfa 
stny. 11-18. P003217 jelű fogyasztóig DN80-as, valamint a 37-2-041001-1 jelű 
ISOPLUS végponttól a János u. 47-49 P003216, és a János u. 51-53. P003215 jelű 
fogyasztóig DN65-ös és DN40-es 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt 
vezetékkel, összesen 245 nyvfm hosszban. 
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5. XX. Berkenye sétány 7. P001848 jelű fogyasztó bekötővezetékének és volt kapcsolt 
épületeinek primeresített szekunder bekötővezetékeinek felújításához engedélyezési 
és kiviteli tervek készítése az A002843 (37-2-4600) jelű aknától a Berkenye stny. 5. 
P003553, a Berkenye stny. 3. P003554, a Berkenye stny. 1. P003555, és a P001848 
jelű fogyasztókig DN40-DN80-as 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt 
vezetékkel, összesen 240 nyvfm hosszban. 

 
6. XX. Ady E. u. 106-110. P001941 jelű fogyasztó volt kapcsolt épületeinek primeresített 

szekunder bekötővezetékeinek felújításához engedélyezési és kiviteli tervek 
készítése az A002850 (37-2-4620) jelű aknától az Ady E. u. 100-104. P003556 jelű 
fogyasztóig DN50-es,  a Nagysándor J. u. 45-47. fogyasztót ellátó DN65-ös Isoplus 
vezetékről lekötve pedig a Tótfalusi Kis Miklós sétány 12-20. P003557 jelű 
fogyasztóig DN40-es 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, 
összesen 135 nyvfm hosszban. 

 
7. XXI. Reggel u. 11-18. P001907 jelű fogyasztó volt kapcsolt épületeinek primeresített 

szekunder bekötővezetékeinek felújításához engedélyezési és kiviteli tervek 
készítése az A003622 (39-2-4570) jelű aknától a Völgy u. 33-39. P003428, és a 
Völgy u. 41-43. P003429 jelű fogyasztókig DN32-es és DN65-ös 2-szeresen erősített 
szigetelésű előreszigetelt vezetékkel, összesen 180 nyvfm hosszban. 

 
8. XXI. Kossuth L. u. 94/a-94/b P001722 jelű fogyasztó bekötővezetékének és volt 

kapcsolt épületeinek primeresített szekunder bekötővezetékeinek felújításához 
engedélyezési és kiviteli tervek készítése az A016755 (39-2-4305) jelű aknától a 
Kossuth L. u. 88/a-88/b P003518 fogyasztóig DN32-es, az A003357 (39-2-43052) 
jelű aknáig DN80-as, az A003358 (39-2-43053) jelű aknától a Kossuth L. u. 100/a-
100/b P003519, és a Kossuth L u. 106/a-106/b P003520 jelű fogyasztókig, valamint 
az A003357 és az A003358 jelű aknák közötti DN80-as Isoplus vezetékről lekötve a 
P001722 jelű fogyasztóig DN32-es 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt 
vezetékkel, összesen 140 nyvfm hosszban. 

 
9. XXI. Kossuth L u. 79/a-79/b P001701 jelű fogyasztó volt kapcsolt épületeinek 

primeresített szekunder bekötővezetékeinek felújításához engedélyezési és kiviteli 
tervek készítése az A017752 (39-2-61502) jelű aknától a Kossuth L. u. 83/a-83/b 
P003345 fogyasztóig DN40-es, az A003281 (39-2-61504) jelű aknáig DN50-es, majd 
innen tovább a Kossuth L. u. 75/a-75/b P003346, és a Kossuth L u. 71/a-71/b 
P003347 jelű fogyasztókig DN40-es 2-szeresen erősített szigetelésű előreszigetelt 
vezetékkel, összesen 190 nyvfm hosszban. 

 

3. A választott eljárás: hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen 

b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: - 
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 

d) Az ellenszolgáltatás összege: 62.919.700,-Ft (Tervezői művezetés díjával) 
 

5. A benyújtott ajánlatok száma: 3 
 

5. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – 
szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei: 

 

 



 8/6 

 
Ajánlattevő neve: Direkt Távhővezetéképítő Kft. 
Ajánlattevő címe: 1138 Budapest, Szekszárdi u. 11. 

Részajánlat 
Tervezési tényező 

(%) 
"t1" 

Tervezési tényező 
(%) 
"t2" 

Mérnöknap díja  
(Ft/mérnöknap) 

m 

I. 3,0% 4,7% 49.000,- 

II. 3,2% 4,6% 49.000,- 

 
III. 

2,5% 4,7% 49.000,- 

IV. 2,9% 4,0% 49.000,- 

 
Ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 
Ajánlattevő címe: 1024 Budapest, Lövőház u. 37. 

Részajánlat 
Tervezési tényező 

(%) 
"t1" 

Tervezési tényező 
(%) 
"t2" 

Mérnöknap díja  
(Ft/mérnöknap) 

m 

I. 3,5% 3,8% 59.000,- 

II. -- -- -- 

 
III. 

3,1% 4,2% 59.000,- 

IV. -- -- -- 

 
Ajánlattevő neve: Reál-Energo Mérnökiroda és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő címe: 2030 Érd, Ligetszépe u. 8. 

Részajánlat 
Tervezési tényező 

(%) 
"t1" 

Tervezési tényező 
(%) 
"t2" 

Mérnöknap díja  
(Ft/mérnöknap) 

m 

I. 3,5% 4,0% 68.000,- 

II. 3,5% 3,8% 68.000,- 

 
III. 

2,8% 3,9% 68.000,- 

IV. 2,9% 4,2% 68.000,- 

 
 
 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva: 
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
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részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 
pontszámot: 
 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 
 
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
 

Nyertes ajánlattevő neve, címe Ellenszolgáltatás összege 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 
(1024 Budapest, Lövőház u. 37.) 

I. részajánlat 
13.752.500,- Ft 

(Tervezői művezetéssel) 

Reál-Energo Kft. 
(2030 Érd, Ligetszépe u 8.) 

II. részajánlat 
13.410.400,- Ft 

(Tervezői művezetéssel) 

Reál-Energo Kft. 
(2030 Érd, Ligetszépe u 8.) 

III. részajánlat 
20.531.100,- Ft 

(Tervezői művezetéssel) 

Direkt Távhővezetéképítő Kft. 
(1138 Budapest, Szekszárdi u 11.) 

IV. részajánlat 
15.225.700,- Ft 

(Tervezői művezetéssel) 
 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ― 
 
9.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és címe: 
 
 Direkt Kft. esetében: 

- Direkt-Terv Bt. (1031 Budapest, Légió u 3.) 
- Terra-21 Kft. (2016 Leányfalu, Móricz Zs. út 34.) 
- Termokomp Kft. (1126 Budapest, Böszörményi út 42.) 

 
10.* A közbeszerzésnek az a része (aránya, értéke), amelyre a nyertes, illetőleg az őt követő 
ajánlattevő harmadik személlyel szerződést köthet: - 
 
 
11.* Tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: 

Az eljárástípus választásának feltétele - miszerint a szerződést a 13–16. cím szerinti 
valamely eljárásban megkötött keretmegállapodás alapján köti – fennáll. (18. cím: 
részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás) 
A keretmegállapodás 2010. augusztus 19-én került megkötésre. 

 
12.* Egyéb információk: - 
 
13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: ― 
 
14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének 
napja: 

 

A keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetmény száma:  
 

2010/S 103-156902 2010. május 29. 
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A közvetlen ajánlattételi felhívás 2010. december 06-án került ajánlattevőknek 
megküldésre. 
 

15. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. december 20. 10.00 óra 
 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010. december 17. 
 
 

    A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében 

legelőnyösebb ajánlatot választja ki. 


